
Zmluva o súčinnosti
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov

Zmluvné strany:

l.OMAPO, občianske zduženie, Dunajská Lužná č. 259, zastúpené Mgr. Andreou 
Tesárikovou, riaditeľkou občianskeho združenia (ďalej len „OMAPO“), IČO 31802192 

a obce uvedené v abecednom poradí

2.Obec Dunajská Lužná, zastúpená Štefanom Jurčíkom, starostom obce, IČO 00400009 
Jánošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lužná

3.Obec Hamuliakovo, zastúpená Ing. Ľudmilou Goldbergerovou, starostkou obce, IČO 
00304751 Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo

4.Obec Kalinkovo, zastúpená, Jozefom Konrádom, starostom obce, IČO 00304841 
Kalinkovo 211, 90043 Kalinkovo

5.Obec Miloslavov, zastúpená, Milanom Baďanským, starostom obce, IČO 00304948 
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

6.Obec Rovinka, zastúpená Milanom Kubešom, starostom obce, IČO 00305057 
Hlavná 350, 90041 Rovinka

(obce ďalej spoločne aj „zúčastnené obce“)

Preambula

S cieľom zabezpečiť obyvateľom obcí Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, 
Miloslavov a Rovinka prístup k sociálnej službe - prepravnej službe, podľa zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, formou sociálneho taxíka 
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorov, invalidných, sociálne odkázaných 
občanov a rodičov s deťmi uzatvárajú zmluvné strany - túto zmluvu o súčinnosti a vzájomnej 
spolupráci, ktorá upravuje práva a povinnosti jednotlivých účastníkov tejto zmluvy.

v
Cl. I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach spolupráce a vzájomnej súčinnosti 
zmluvných strán pri zabezpečovaní a prevádzke prepravnej služby pre obyvateľov 
zúčastnených obcí vo forme sociálneho taxíka, pričom OMAPO, občianske združenie, je 
neverejným poskytovateľom prepravnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov a prepravnou službou je sociálna služba poskytovaná 
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s
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obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou 
orientácie.

ČI. II.
Doba trvania zmluvy

Táto zmluva upravuje vzájomnú spoluprácu a súčinnosť zmluvných strán na obdobie od 1. 1. 
2021 do 31.12.2024.

ČI. III.
Podmienky spolupráce

1. OMAPO zabezpečí a poskytne pre poskytovanie sociálnej služby - prepravnej služby - 
sociálneho taxíka - motorové vozidlá, ktoré budú vo vlastníctve OMAPO.

2. OMAPO zabezpečí pre prevádzkovanie vozidiel vodiča motorového vozidla ako svojho 
zamestnanca. Jeho povinnosti sú upravené v čl. IV zmluvy.

3. Zúčastnené obce poskytnú na prevádzku prepravnej služby - sociálneho taxíka nenávratný 
finančný príspevok za podmienok uvedených v ďalšej časti zmluvy.

Čl. IV.
Podmienky prevádzky prepravnej služby - sociálneho taxíka, ktorým sa zabezpečuje 

prepravná služba

1. Prepravná služba - sociálny taxík je určená najmä na:
a) odvoz a dovoz obyvateľov definovaných v bode 2 na lekárske ošetrenie do príslušných 
zdravotníckych zariadení ( Bratislava, Podunajské Biskupice a pod.),
b) odvoz a dovoz obyvateľov definovaných v bode 2 za vybavením sociálnych a 
spoločenských potrieb (Bratislava, Senec a pod.).

2. Prepravná služba - sociálny taxík je určená pre potreby obyvateľov obcí Dunajská Lužná, 
Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov a Rovinka s trvalým pobytom v týchto obciach, najmä:
a) osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP),
b) dôchodcom,
c) invalidným dôchodcom,
d) rodičom s deťmi.

3. Cesta sprevádzajúcej osoby prepravnou službou - sociálnym taxíkom je možná len 
v prípade, že v rovnakom čase nie je záujem o cestu prepravnou službou niektorým iným 
obyvateľom zo skupiny uvedenej v čl. IV bod 2.

4. Služba prepravnej služby - sociálneho taxíka je poskytovaná vrátane osobnej pomoci 
vodiča, ktorý má určené tieto povinnosti:
a) organizovať prevádzku služby tak, aby čo najviac obyvateľov, mohlo využiť služby,
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b) pri ceste poskytnúť obyvateľom potrebnú fyzickú pomoc a sprievod až na miesto určenia,
c) preberať úhradu od prijímateľov tejto služby (obyvateľov) a vydávať im potvrdenie 
o zaplatení výšky uvedenej v prílohe č.2 - Cenník,
d) viesť evidenciu jázd motorového vozidla,
e) udržiavať čistotu a poriadok motorového vozidla.

ČI. V
Podmienky poskytovania finančného príspevku

1. Zúčastnené obce sa zaviazali prispievať na prevádzku prepravnej služby - sociálneho taxíka 
(ako príspevok na činnosť neverejnému poskytovateľovi, ktorý poskytuje sociálnu službu 
v zmysle § 75 ods. 1 písm. d) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) príspevok vo 
výške 1,7353 eura ročne na jedného obyvateľa príslušnej zúčastnenej obce (prehľad 
príspevkov podľa počtu obyvateľov a jednotlivých obcí je v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy). OMAPO, o.z. môže v prípade rastu ekonomicky oprávnených 
nákladov požadovať zmenu príspevku v súlade s ustanoveniami §75 anasl. Zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zúčastnené obce sú povinné takýto návrh prerokovať 
najneskôr do 60 dní od obdržania návrhu občianskeho združenia.

2. Zúčastnené obce sa zaväzujú, že budú zasielať finančné prostriedky vo výške 1/12 zo sumy 
vypočítanej podľa čl.V bodl na účet združenia OMAPO, IB AN: SK897500 
0000004008091988 BIC:CEKOSKBX (pôvodné číslo. 4008091988/7500) ČSOB, a.s. 
Bratislava, mesačne, najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca. OMAPO použije 
tieto finančné prostriedky pre zabezpečenie dosahovania cieľa tejto zmluvy, najmä však na 
tieto účely :
a) príspevok na mzdu vodiča vrátane príslušných odvodov,
b) príspevok na nákup pohonných hmôt,
c) príspevok na opravy a údržbu motorového vozidla,
d) príspevok na náklady za telefón,
e) príspevok na mzdu manažéra prepravnej služby vrátane príslušných odvodov,
ť) príspevok na nájomné za garáž,
g) príspevok na poistné za motorové vozidlo.

3. OMAPO sa zaväzuje viesť oddelenú evidenciu o nákladoch a príjmoch súvisiacich 
s prevádzkou prepravnej služby - sociálneho taxíka a polročne, (do konca mesiaca po 
ukončení polroka) predkladať zúčastneným obciam vyúčtovanie príspevku a raz ročne (a to 
do 31.1. nasledujúceho roka) formou výstupov z účtovníctva s možnosťou nahliadnutia do 
príslušných účtovných dokladov.
Súčasťou evidencie pri poskytovaní prepravnej služby je aj počet najazdených kilometrov 
počas poskytovania prepravnej služby, priemerná spotreba pohonných hmôt na kilometer, 
priemerná cena pohonných hmôt a úhrada za jeden kilometer (podľa § 95 ods. 5 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov).

4. Účastníci zmluvy zároveň odsúhlasili príspevky prijímateľov sociálnej služby (obyvateľov 
využívajúcich prepravnú službu - sociálneho taxíka) formou priamej platby, ktoré sú 
predmetom cenníka za poskytované služby. Cenník platieb pre prijímateľov prepravnej služby 
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha č. 2. Zúčastnené obce môžu dohodou 
prehodnotiť a odsúhlasiť výšku príspevku prijímateľa služby.
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5. OMAPO, o.z. k 30.6. ak 31.12. daného roka vykoná vyúčtovanie, a to tak, že porovná 
sumu poskytnutého príspevku jednotlivými obcami za hodnotené obdobie so sumou, ktorá sa 
vypočíta vynásobením výšky nákladov na 1 km s počtom prejazdených km. pre jednotlivé 
obce (ďalej len „skutočné náklady“). V prípade, ak v hodnotenom období príspevok od obce 
bude vyšší ako skutočné náklady, vznikne obci preplatok, a v prípade, ak príspevok od obce 
bude nižší ako skutočné náklady, vznikne obci nedoplatok. Takto vykonané vyúčtovanie sa 
doručí zúčastneným obciam dňa vždy najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho 
polroka.

6. Ak niektorej zo zúčastnených obcí vznikne nedoplatok, tak sa zaväzuje, že ho uhradí do 30 
dní odo dňa vyúčtovania na účet OMAPO č. IBAN: SK897500 0000004008091988 
BIC:CEKOSKBX. Zúčastneným obciam, ktorým vznikol preplatok, ho OMAPO, o.z. 
poukáže na ich bankový účet do 30 dní odo dňa vyúčtovania.

Čl. VI
Ostatné dohodnuté podmienky

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť v jednotlivých obciach oboznámenie obyvateľov 
o ich možnom prístupe poskytovanou službou, a to formou oznámenia v tlači, v rozhlase, 
plagátom a pod.

2. Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu dobrovoľne, bez nátlaku, ako prejav slobodnej vôle.

3. Zmluva j e vyhotovená v jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať túto zmluvu môžu takto :
a) zo strany OMAPO výlučne za podmienky, že niektorá z obcí na zmluve zúčastnených 
sa dostane do omeškania s plnením svojich platobných povinností a tento stav sa nezmení ani 
po písomnej výzve
b) zo strany zúčastnených obcí za podmienky vypovedania zmluvy k 30.6. a k 31.12. bežného 
roka a to najneskôr 60 dní pred dátumom 30.6. alebo 31.12.bežného roka.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory z tejto zmluvy budú riešiť primárne 
dohodou zmluvných strán.

6. Zmluva je platná dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť na 
druhý deň po jej zverejnení na web stránke všetkých zúčastnených obcí.
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Dunajská Lužná, .....Tí.....

Obec Dunajská Lužná

Obec Hamuliakovo

Obec Kalinkovo

Obec Miloslavov

Obec Rovinka

OMAPO, o.z.

Štefan Jurčík

Ing. Ludmila Goldbergerová

Jozef Konrád

Milan Baďanský

Milan Kubeš

Mgr. Andrea Tesáriková

OMAPO
OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

Školská 259/16 
900 42 Dunajská Lužná

DlČ:0031802192
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••
Príloha č. 1 k zmluve 
nároky 2021 - 2024

Mesačné úhrady - príspevky (v eur) od jednotlivých obcí na zabezpečenie prepravnej 
služby v zmysle uzatvorenej zmluvy o súčinnosti pre rok 2021-2024.

Príspevky pre rok 2021

Obec Počet
obyv.k
1.1.2021

Rok
2021

Mesačné
preddavky
2021

Dunajská
Lužná

7529 13065,07 1088,76

Hamuliakovo 2533 4395,51 366,29
Kalinkovo 1465 2542,21 211,85
Miloslavov 3925 6811,05 567,59
Rovinka 5040 8745,91 728,82
Spolu 20492 35559,75 2963,31

Príspevok na jedného obyvateľa je vo výške 1,7353 eura.

V zmysle ČI. V bod 1 uzatvorenej zmluvy sa zúčastnené obce dohodli, že pre rok 2021 
poskytnú finančné príspevky podľa aktuálneho počtu obyvateľov k 1.1 2021.

Spracovala: O.Reptová, zodpovedná za prepravnú službu o.z. OMAPO___ ± __

Dunajská Lužná,2021

Obec Dunajská Lužná

Obec Hamuliakovo

Obec Kalinkovo

Obec Miloslavov

Obec Rovinka

Štefan Jurčík

Ing. Ľudmila Goldbergerová

Jozef Konrád

Milan Baďanský

Milan Kubeš



Príloha č.2 k zmluve na roky 2021-2024

OMAPO, o.z. Dunajská Lužná
Cenník platieb pre prijímateľov prepravnej služby od 01.01.2021

Obec P.Biskupice Bratislava
- Q------------
Samorín Miloslavov Senec Dun.Lužná Hamuliakovo Kalinkovo Rovinka

Dunajská
Lužná

3,0 Eur 5,0 Eur 3,50 Eur 3,0 Eur 6,0
Eur

1,50 Eur 3,0 Eur 2,0 Eur 2,0 Eur

Kalinkovo 3,50 Eur 5,50 Eur 3,0 Eur 3,0 Eur 6,0
Eur

2,0 Eur 2,50 Eur 1,0 Eur 3,0 Eur

Miloslavov 4,0 Eur 5,50 Eur 3,50 Eur 1,50 Eur 6,0
Eur

3,0 Eur 3,0 Eur 3,0 Eur 3,50
Eur

Hamuliakovo 4,0 Eur 5,50 Eur 3,0 Eur 3,0 Eur 6,0
Eur

3,0 Eur 1,0 Eur 2,50 Eur 3,50
Eur

Rovinka 3,0 Eur 5,0 Eur 3,50 Eur 3,50 Eur 6,0
Eur

2,0 Eur 3,50 Eur 3,0 Eur 1,50
Eur

Cena je uvedená za cestu tam aj späť

V Dunajskej Lužnej 11.12.2020


